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  الاقل نمك نشناس نباشيد
محمدجواد محمدزاده نوشته: اگر مقاومت سپاه و تدبير شخص   
آيت اهلل خامنه اي نبود اساساً ام��روز عراقي وجود نداشت كه 
روحاني به آن كشور سفر كند و اسح��اق جهانگيري با آن پُز 
بدهد. اينها را براي دوقطبي سازي نمي گويم. مي گويم تا اگر 

قدرشناس نيستيد الاقل نمك نشناس نباشيد. 
  تروريست هايي كه نظارت نشدند

اميرعلي صفا در توئيتي نوشته: تروريست هاي حمله كننده به مسجد كريستچرچ 
در فهرست هاي امنيتي استراليا يا نيوزيلند نبودند، درصورتي كه بارها به صورت 
آنالين تهديد كرده بودن مس��لمانان رو مي كشند اما وقتي كه يك مسلمان به 
طور ناگهاني ريش بلند مي كنه يا با فلسطيني ها احساس همبستگي كنه، فوراً 

به فهرست تحت نظارت وارد ميشه. 
  تفاوت ما و نيوزيلند

كبري آسوپار در توئيتي نوشته: فقط چند ساعت پس از حمله تروريستي به دو 
مسجد و در حالي كه عمليات پليس همچنان ادامه دارد، نخست وزير نيوزيلند 
با حضور در كنفرانس خبري، در مورد حادثه، دستگيري ها، هويت تروريست ها 
و... توضيح مي دهد. اگر ايران بود، شايد يك هفته بعد با درز از جلسات خصوصي 

چنين اطالعاتي به دست ما مي رسيد. 
  »من و تو« ابتدا در مورد بودجه خود شفاف سازي كند

حسام احمدي در توئيتي نوشته: شبكه »من و تو« با پرداختن به بحث كميته 
امداد در عراق سع��ي در تفرقه افكني داره، در حالي كه كميت��ه امداد در عراق 
صدقات و هداياي مردمي آن كشورها رو جمع مي كنه و بين نيازمندان همان 
كشور ها توزي��ع مي كنه؛ اين شبك��ه ابتدا بايد در مورد مح��ل تأمين بودجش 

شفاف سازي كنه، بعد لجن پراكني كنه. 
  چه خبر از طراحان كليپ تفرقه افكن؟!

مجتبي زارعي نوشته: آقاي رئيس جمهور! حاال كه دريافتيد كربال به جاي امريكا 
مركز عالم است، زيارت قبول! اما اولين وظيفه شما بعد از ورود به پاستور، تسليم 
كردن طراحان و منتشركنندگان كليپ ضدانقالب��ي پايگاه رسانه اي دولت به 

دستگاه هاي قضايي و امنيتي بود، دير نشود! 
  ما هم به نظارت استصوابي انتقاد داريم!

امين اسدي نوشته: تاج زاده مجدداً سعي به تهم��ت و لجن پراكني عليه نظام 
دارد و ميگه نظارت استصوابي صحيح نيست و مدعي شده برخي نامزدها چرا 
رد صالحيت شدند. اتفاقا ما هم مي گيم كه تيغ نظارت استصوابي شوراي نگهبان 

بايد تيزتر از اين حرف ها باشه تا امثال محمود صادقي ها تأييد نشوند.

درنگي در شخصيت رئيس جديد قوه قضائيه
پافشاري بر زي طلبگي 

سه سال قبل در چنين ايامي و همزمان با انتصاب آقاي رئيسي به توليت آستان 
قدس در توصيف شخصيت ايشان، نوشتم كه »مهم ترين ويژگي حجت االسالم 

رئيسي تقيد ايشان به زي طلبگي و ماندن بر عهد حوزوي خويش است«. 
حضور او در توليت آست��ان قدس نشان داد او همچنان ب��ر سيره طلبگي خود 
پافشاري دارد. او در حوزه تدريس دارد و هيچ گاه خود را از حوزه و طلبگي جدا 
نكرده است و در تمام سال هايي كه در نظام جمهوري اسالمي خدمتگزار بوده 
است، همواره در حوزه هاي تهران تدريس داشته و همين امر موجب ارتباط او با 
بدنه جامعه بوده است، لذا پس از آنكه در مشهد مستقر شد درس خارج وقف و 
نذر خود را شروع كرد. در اين ميان برخي افراد به بيان مطالب عجيب و سخيف، 
بر علميت و فقاهت آقاي رئيس��ي خرده گرفته اند و نوشتند رئيس قوه قضائيه 
»بايد مجتهد باشد و در حوزه مرسوم است مجتهد را آيت اهلل خطاب كنند« و 
تيتر زدند رئيسي يك شبه آيت اهلل شد؟  چنانچه اشاره شد آقاي رئيسي همواره 
چه در تهران و چه در مشهد كرسي درس سطوح ب��االي حوزوي را دارا بوده و 
چندين سال است در مدرسه مروي و سپس مشهد درس خارج را نيز شروع كرده 
است. نگارنده در محضر ايشان كتاب استصحاب رسائل را تلمذ كرده و جداي از 

اين ايشان تدريس، مكاسب و قواعد فقهيه و... نيز داشته است! 
ايشان سال هاست عض��و خبرگان رهبري است كه يك��ي از شرايط آن داشتن 
اجتهاد است، البته اين هم از كم اطالعي يا شيطنت آن نويسنده است كه نوشته 
است رسم است در حوزه مجتهد را آيت اهلل مي خوانند! چنانچه اصوال اين گونه 

نيست و هر مجتهدي در حوزه آيت اهلل لقب نمي گيرد! 
جالب تر اين است كس��اني چنين مطالب سخيفي را بي��ان مي كنند كه بر پايه 
تعلقات سياسي خود، در جناح خود آيت اهلل مي سازند و حتي باالتر عده اي را يك 

شبه عالمه مي نامند و براي برخي ديگر حكم مرجعيت صادر مي كنند! 
به يقين اگر آقاي رئيسي هم نظر و هم جناح اين جمع بود، با اين سوابق علمي 

حوزوي و دانشگاهي او را آيت اهلل العظمي و شايد عالمه دهر لقب مي دانند! 
رئيس��ي ايام ماه مبارك رمضان در ايوان مقصوره پس از اقامه نماز ظهر و عصر، منبر 
مي رفت و تفسير مي گفت و پس از آن از بين مردم و در حين گفت وگو با مردم به دفتر 
خود مي رفت. او هيچ گاه براي زيارت مضجع نوراني حضرت امام رضا)ع(، حرم را قرق 
نكرد و مانند همه مردم به زيارت مي رفت. او از اينكه در هيئت هاي مذهبي منبر برود 
و روضه خواني كند ابايي ندارد و اين امر را تنقيص خود نشمرده بلكه از افتخارات خود 
مي داند و اين هم عامل ديگري بر ارتباط رئيسي با مردم كف جامعه است. او در آستان 
قدس نشان داد اهل مشورت و شنيدن نظر كارشناسي است. او با همان خصوصياتي كه 
وارد آستان قدس شده بود، امروز حرم مطهر رضوي را ترك مي كند، البته توقع آن است 
امروز او از ديروز پاك تر و با كماالت بيشتر شده باشد و حسن جوار امام رئوف)ع( در جان 
او اثرات بزرگ تري گذاشته باشد. حجت االسالم رئيسي، دكتراي فقه و حقوق دارد اما 
هيچ گاه اصرار ندارد او را حجت االسالم دكتر خطاب كنند! براي او حجت االسالم بودن 
مهم تر است تا دكتر بودن! اين را مقايسه كنيد با روحانيوني كه در تبليغات مجلس يا 
خبرگان يا... لفظ حجت االسالم را از پيشوند خود ح��ذف و به دكتر بودن خود بيشتر 
افتخار مي كنند! پيشينه رئيس جديد قوه قضائيه نشان از اين دارد كه وي با وجود اينكه 
در منصبي مهم چون قوه قضائيه مشغول به كار بوده است اما همواره مردمي و توأم با 
زي طلبگي بوده است و امروز نيز بايد همان گونه مردمي و در ميان مردم، ساده زيست و 

متواضع و همچنان بر سيره علماي سلف و با تأكيد بر منش آخوندي باشد.

 بروجردي: دولت از ظرفيت همسايگان
براي خنثي كردن توطئه امريكا استفاده كند 

 عضو كميس�يون امنيت ملي مجلس گفت: »ايران با داش�تن ۱5همسايه 
داراي رتبه س�وم در دنيا در خصوص كثرت همس�ايگان اس�ت كه بايد از 
اين ظرفيت در راس�تاي خنثي كردن توطئه هاي امريكا اس�تفاده كند.«

به گزارش مهر، عالء الدين بروجردی با اشاره به سفر رئيس جمهور به عراق گفت: 
تعميق روابط ايران و عراق به عنوان يكي از همسايگان يك سياست راهبردي است. 
پيشينه تاريخي طوالني، پيوندهاي عميق مي��ان دو ملت و دو كشور به خصوص 
عراق بعد از صدام و باورهاي عميق ديني ملت ايران نسبت به عتبات مقدسه عراق 
شرايطي را ايجاد كرده است كه كشور عراق در ميان همس��ايگان ايران موقعيتي 
منحصر به فرد دارد، لذا بايد قوي ترين روابط بين ايران و عراق وجود داشته باشد. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: ترامپ به 
صورت غيرقانوني، مخفيانه، شبانه و با چراغ خاموش وارد عراق شد، رئيس جمهور 
امريكا در اين سفر مورد استقبال مقامات كشور عراق قرار نگرفت. وي ادامه داد: سفر 
رئيس جمهور ايران به عراق با اعالم رسمي، استقبال رسمي مقامات عراق و در بازه 
زماني طوالني مدت انجام شده است. اين سفر دستاوردهاي زيادي در حوزه هاي 
اقتصادي و سياسي داشته است. عالء الدين بروجردي گفت: لغو رواديد ميان ايران 
و عراق اقدام بسيار مهمي بود كه ملت ما را خوشحال كرد. عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس تأكيد كرد: جمهوري اسالمي بايد حداكثر استفاده 
از ظرفيت هاي كشور عراق را داشته باشد و اي��ن سياست بايد در خصوص روابط 
جمهوري اسالمي ايران با همه همسايگانش اعمال شود. ايران با داشتن 15 همسايه 
داراي رتبه سوم در دنيا در خصوص كثرت همسايگان است كه بايد از اين ظرفيت 

در راستاي خنثي كردن توطئه هاي امريكا استفاده كند.

به نظر مي رسد مهم ترين مشكل كشور در مقابله 
با تحريم هاي امري�كا نا هماهنگي دس�تگاه هاي 
كش�ور و موازي كاري ه�اي ف�راوان در اين حوزه 
است؛ ناهماهنگي هايي كه بعضًا با برخي غفلت ها 
از دشمن اصلي همراه و منجر به تنش  هاي  داخلي 
و اس�تهالک توان نيروهاي خودي ش�ده اس�ت، 
حال آنك�ه به تعبي�ر رهبر انقالب دش�من اصلي 
امريكاس�ت و نباي�د از اين واقعيت غفل�ت كرد . 
اگر بخواهيم درباره وسعت جنگ اقتصادي كه عليه 
اي��ران در جريان است، سخن بگويي��م شايد تعبير 
برخي سياستم��داران امريكايي در خصوص اعمال 
بيراه  سخت ترين تحريم ها عليه كشورمان چندان پر 
نباشد. در حقيقت امپراطوري ژاپ��ن در زمان آغاز 
جنگ جهاني دوم تنها مورد ديگري است كه مورد 
چنين فشار اقتصادي قرار گرفت، حتي تحريم هايي 
كه عليه كره شمال��ي وضع شده است ب��ا توجه به 
پيشرفت اي��ن كشور در توسع��ه سالح هاي اتمي و 
موشك هاي قاره پيما تا اندازه اي سهل گيرانه است، 
جالب اين است ك��ه اين تحريم ه��ا در شرايطي بر 
ايران تحميل مي شود كه همچنان مفاد توافقنامه 
هسته ای ايران و كشورهاي عضو 5+1 كه حاال امريكا 
از آن خارج شده بنا به گفته آژانس بين المللي انرژي 
اتمي مو به مو در حال اجرا ش��دن است. در چنين 
شرايطي كه كوچك ترين منطق عقلي در خصوص 
ادامه مذاكره ب��ا امريكايي ها وجود ن��دارد، بايد به 
صورت جدي مقاومت در مقابل اي��ن تحريم ها در 
دستور كار نظام جمهوري اسالمي ايران قرار بگيرد. 
با اين حال به نظر مي رسد در ط��ول يك سالي كه 
تحريم هاي يكجانبه اياالت متحده امريكا بازگشته، 
عملكرد نظام اقتصادي كشور در مقابل شوك هاي 
وارده چندان مؤثر نبوده اس��ت. افزايش قيمت ارز 
و نواسانات سنگين، كمبود دوره اي برخي كاالها و 
همچنين ركود سنگين در بخ��ش هايي از اقتصاد 
كشور از جمله اتفاقات ناگواري است كه در طول يك 
سال گذشته رخ داده است. با چنين شرايطي سؤال 
اين است كه نقطه ضعف اصلي در خصوص مقابله با 
اين تحريم ها چيست و چگونه مي توان از آسيب هاي 

بيشتر در اين حوزه جلوگيري كرد. 
  مي توان با تحريم ها مقابله كرد

شايد سؤال اصلي كه ب��راي هر كارشناسي در ابتداي 
امر به وجود بيايد، نحوه مقاومت در مقابل فشارهاي 
اقتصادي امريكاست. مگر ايران مي تواند به كشوري كه 
توليد ناخالص داخلي 14 ايالت آن منفرداً از كل توليد 

ناخالص ايران بيشتر است، مزاحمتي ايجاد كند. 
ص��ادرات امريك��ا در س��ال 2017 بي��ش از 
هزارو500ميلي��ارد دالر و واردات آن نزدي��ك ب��ه 
2هزارو500ميلي��ارد دالر و حج��م تجارت چين و 
امريكا در س��ال 2016 نزديك به 501ميليارد دالر 

بوده است. اي��ن در حالي است ك��ه حجم تجارت 
ايران و چين در همان سال نزدي��ك به 31ميليارد 
دالر بيشتر نبوده است. با وجود اين حقايق با جديت 
مي توان گفت كه ايران همچنان توان تهاجم جدي 
در مقابل امريكا را دارد و آن هم چيزي جز ماهيت 
وجودي تحريم ها نيست. واقعيت اين است كه اعتبار 
تحريم ها در سطح جهاني به عنوان سالحي بازدارنده 
در دنيا عمل مي كند كه تاجران و كشورهاي مختلف 
را از معامله با طرف ه��اي تحريمي برحذر مي كند. 
حال و در صورتي كه ساختار تحريمي به هر دليلي با 
مشكل روبه رو شود و ديگر آن انسجام سابق را نداشته 
باشد، ديگر خبري از آن بازدارندگي گسترده نخواهد 
بود. در حقيقت امريكايي ها در تالش هستند به هر 
صورت ممكن اعتبار تحريم ها را در دنيا حفظ كنند 
و به همين منظور سرماي��ه گذاري كالني در سطح 

ساختاري و اطالعاتي انجام داده اند. 
   امريكايي ها براي حفظ تحريم ها

چه مي كنند
برای درك تالش امريكايي ها براي حفظ موج تحريم ها 
كافي است نگاهي به اظهار نظر مقامات اين كشور در 
خصوص به كارگيري روش ه��اي جديد براي حفظ 

تحريم ها داشته باشيم. 

وزير خزانه داري امريكا چندي پيش در ارائه گزارش 
خود به كنگره امريكا در خصوص اعمال تحريم ها از دو 
برابر شدن تعداد كارمندان مرتبط با اعمال تحريم ها 

در ساختار داخلي اين وزارتخانه خبر داد. 
بر اساس سخنان وي تعداد كاركنان مرتبط با اعمال 
تحريم هاي ايران هم اكنون به بيش از دو برابر يعني 
700 نفر افزايش يافته  است كه يك ركورد براي خود 
محس��وب مي شود. سيگال مندلكر، معاون مبارزه با 
تروريس��م و اطالعات مالي وزير خزان��ه داري امريكا 
سه شنبه در جلس��ه كميته امكان��ات مالي مجلس 
نمايندگ��ان اين كش��ور از ايجاد واح��د جديدي در 
مجموعه وزارت خزان��ه داري اين كشور براي اعمال 
تحريم ها عليه ايران خب��ر داد و هدف از تشكيل اين 
نهاد موسوم ب��ه »واحد ادغامي امور مال��ي ايران« را 
»يافتن راه هاي جديد براي اقدام عليه ايران و بازيگران 
تحت حمايت اين كشور« دانست.  به گفته مندلكر، 
اين نهاد در حك��م رابطي بي��ن آژانس هاي مختلف 
وزارت خزانه داري امريكاست و به جمع آوري اطالعات 

درخصوص فعاليت هاي ايران مي پردازد. 
اين مق��ام امريكاي��ي در خالل صحبت ه��اي خود 
همچني��ن از ش��ش بخش جدي��د تح��ت عنوان 
»واحد هاي اثرگذاري راهبردي« خبر داد كه هدف 

از تشكيل آنها به گفته او »گرد هم آوردن كارشناسان 
بخش امور مالي و تروريسم براي حصول اطمينان از به 
كارگيري صحيح ابزار ها و امتياز هاي در دسترس براي 
دستيابي به اهداف تاكتيكي و راهبردي است.«  ايران، 
روسيه، كره شمالي، داعش، ارز هاي مجازي و فساد و 
حقوق بشر، موضوع فعاليت هر يك از واحد هاي ياد 
شده است. همچنين او در ادامه اظهار كرد كه امريكا 
در سال گذشته ميالدي، 700 مؤسسه، فرد، كشتي 
و هواپيما را در ليس��ت تحريم هاي خود قرار داده و 
حال اين رقم به ۹27 افزايش يافته است. همچنين 
در جريان افشاگري هاي اسنودن روشن شد سازمان 
امنيت ملي امريكا از رصد شنود تراكنش هاي مالي 
ايران در سوئيف��ت به اطالع��ات ذي قيمتي درباره 
مبادالت مالي بانكي اي��ران و بانك  هاي بين المللي 
دست يافته است. مسير نفتكش  هاي ايراني نيز مرتباً 
توسط ماهواره هاي جاسوسي امريكا رصد مي شد و 
مسير دقيق آنان مورد پايش قرار مي گرفت تا از ادامه 
خريد محص��والت نفتي توس��ط شركت  هاي نفتي 
جلوگيري شود، حتي به همي��ن منظور مهره هاي 
داخلي ب��راي نفوذ به دستگاه ه��اي اقتصادي ايران 
توسط سيا يا سازمان ه��اي جاسوسي دوست به كار 
گرفته مي شد تا از اين طريق نس��بت به جمع آوري 

اطالعات اقتصادي اقدام شود. با نگاهي به ليست اين 
اقدامات روشن مي شود كه نمي توان با تالش عادي 

سراغ مقابله با اقدامات امريكا رفت. 
  تأكيد رهبري بر بسيج توان كشور

مق��ام معظم رهب��ري در سخن��ان خ��ود در جمع 
نمايندگان مجلس خبرگان رهب��ري از ضرورت به 
كارگيري تمام توان براي مقابله با دشمن به خصوص 
در حوزه اقتصادي سخن گفتن��د. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با اشاره به سخنان امريكايي ها درباره اعمال 
شديدترين تحريم ها عليه ملت ايران افزودند: آنها در 
مقابل ايران دست به تهاجم حداكثري زده اند اما اگر 
ما به بس��يج حداكثري امكانات و توانايي هاي خود 
اقدام كنيم، به فضل الهي سنگين ترين شكست تاريخ 

امريكا را نصيب اين كشور خواهيم كرد. 
رهبر انقالب با يادآوري سخن پروردگار به حضرت 
موسي مبني ب��ر كوتاهي نكردن در ذك��ر و ياد خدا 
افزودند: ذكر الهي وسيله و ماي��ه همه توانايي هايي 
است كه بايد براي تحقق اهداف انقالب به كار گيريم 
كه اگر اينگونه شود خدا با ماست و وعده هاي شيرين 
و صادق او در حق ملت ايران محقق خواهد شد. با در 
نظر گرفتن اين سخنان مي توان اين انتظار را داشت 
كه بايد تمام نهادها براي هماهنگي با يكديگر براي 
مقابله با تحريم ها بسيج شوند، اما به نظر مي رسد به 
رغم تأكيدات رهبري چنين ساختاري در دولت يا 

حتي نهادهاي داخلي نظام تعريف نشده است. 
  ضرورت هماهنگي بيشتر نهادهاي كشور 

در مقابله با تحريم ها 
يك��ي از مهم ترين ضعف ه��اي موج��ود در مقابله با 
تحريم ه��ا نب��ود ي��ك شبك��ه هماهنگ س��از بين 
دستگاه هاي اطالعاتي و اقتصادي درخصوص مقابله با 

محدوديت هاي اقتصادي دشمنان است. 
همان گونه ك��ه پيش از اين ني��ز گفته شد، بخش 
عظيمي از ت��وان اطالعات��ي و سايب��ري غرب در 
خصوص تحريم های ايران هزين��ه شده و هر زمان 
كه الزم است اتح��اد نانوشته اي در اي��ن باره بين 
كشورها شكل مي گيرد. در اين ميان هماهنگ سازي 
دستگاه هاي اطالعاتي كشور در خصوص مبارزه با 
تحريم ها و ايجاد ارتباط مناسب با اين ستاد امري 
ضروري ب��ه نظر مي رس��د چراك��ه در اين صورت 
دشمن همواره يك گام جلوتر از دستگاه هاي متولي 
اقتصادي كشور خواهد بود. روش��ن است كه بايد 
هماهنگي براي دستگاه ه��اي مختلف كشور براي 
افزايش ت��وان اقتصادي كشور ارتق��ا يابد تا زمينه 
استفاده از توان حداكثري كشور فراهم شود.  در اين 
صورت در سال حساس پيش رو تمام توان نهادهای 
مختلف صرف موازي كاري يا حتي مقابله با يكديگر 
خواهد شد، اين مسئله ای است كه بايد در باالترين 

سطح در مورد آن چاره انديشي شود.

 نگاهي به سخنان مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان 

جای خالی هم افزايی ملی برای مقابله با تحريم ها

رئيس جمهور سفر     دولت
رس�مي س�ه روزه 
خود به عراق را نقطه عطفي در روابط دو كشور 
دانست و تأكيد كرد: هيچ قدرت و كشور ثالثي 
قادر نيست بين دو دولت و دو ملت بزرگ ايران 

و عراق تفرقه ايجاد كند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري، 
حسن روحاني چهارشنبه شب در فرودگاه مهرآباد 
تهران و در جمع خبرنگاران، با قدرداني از پذيرايي 
گرم و صميمانه دولت و ملت عراق، اظهار داشت: در 
اين سفر تقريبا با همه مقام ه��اي عاليرتبه عراق از 
جمله نخست وزير، رئيس جمهور، رئيس مجلس و 

ديگر مقامات اين كشور به صورت خصوصي و جمعي 
ديدار و گفت و گو كرديم و مسائل بسيار مهمي در 
اين مالقات ها مورد بحث قرار گرفت. روحاني افزود: 
در اين مالقات ها در مورد مسائل مرزي دو كشور بر 
معاهده 1۹75 تأكيد شد، ب��راي اليروبي اروندرود 
كه براي دو كش��ور و به ويژه منطق��ه جنوب ايران 
از اهميت بااليي برخ��وردار است توافق كرديم و دو 
طرف در مورد رايگان شدن رواديد سفرگردشگران و 

زائران دو كشور به توافق رسيدند. 
دكت��ر روحان��ي خاطرنش��ان ك��رد: در زمين��ه 
همكاري هاي تجاري در م��ورد كاهش تعرفه هاي 
تجاري و حت��ي حذف تعرفه برخ��ي اقالم گفت و 
گو كرديم و همچنين در مورد احداث شهرك هاي 
صنعتي در مرزهاي دو كشور توافق شد. توافق هاي 
بسيار خوبي هم در زمينه همكاري در حوزه انرژي، 
برق و نفت و گاز حاصل شد. رئيس جمهور با بيان 

اينكه عراق اولين مركز صادراتي ايران در دنياست، 
افزود: در اين سفر تصميم گرفته شد صدور رواديد 
تجاري نسبت به قبل تسهيل شود، دو كشور روابط 
تجاري بسيار نزديك و صميمي دارند و نقشي كه 
فعاالن اقتصادي و تجار در اين زمينه ايفا مي كنند 
براي دو طرف بس��يار مهم اس��ت. رئيس جمهور 
از موضوع رواب��ط بانكي و حاكم ش��دن پول ملي 
دو كشور و تس��هيل روابط بانكي ب��ه عنوان ديگر 

محورهاي گفت و گوي خود با مقام هاي عراقي نام 
برد و افزود: درخصوص مسائل امنيتي منطقه نيز 
توافق هاي خوبي داشتيم و نظرات دو كشور به هم 
نزديك است. دكتر روحاني با اشاره به امضاي پنج 
سند و توافقنامه همكاري بين دو كشور و همچنين 
صدور بيانيه مشترك در پاي��ان سفرش به عراق، 
تصريح كرد: همه اين موارد بركاتي بود كه خداوند 
در اين سفر نصي��ب دو ملت ك��رد. رئيس جمهور 
اظهار داش��ت: در ديدارهاي مختل��ف با مقام هاي 
عراق��ي دو طرف تأكي��د كردند ك��ه روابط خوب 
دوجانبه در آينده ب��ه روابط سه جانبه، چهارجانبه 

و بيشتر تبديل شود.

روحاني بعد از بازگشت از سفر عراق:

هيچ كشوري نمي تواند بين ايران و عراق تفرقه ايجاد كند

مهدی  پورصفا
   گزارش

مهدي عامري

طلوع قدرت هوايی جديد كشور، توصيفی بود كه روز پنج شنبه 
رس�انه ها برای رزمايش »الی بيت المقدس۱« نيروی هوا فضای 
س�پاه پاس�داران انقالب اس�المی اي�ران در منطق�ه عمومی 
خليج فارس به كار بردند؛ رزمايشی كه عنصر موثر آن به كارگيری 
همزمان 50 فروند پهپاد RQ -170  ايرانی است كه با مهندسی 
معكوس جوانان ايرانی از روی نسخه امريكايی آن ساخته شده 
است؛ رزمايش�ی كه برای نخس�تين بار در كش�ور توانست در 
فاصله بيش از هزار كيلومتر دورتر از اهداف از پيش تعيين شده، 
آنه�ا را با دق�ت م�ورد اصابت ق�رار دهد ت�ا بار ديگ�ر قدرت 
دفاعی و تهاجمی جمهوری اس�المی را به رخ دشمن بكشاند. 
به گزارش فارس، در اين رزمايش كه با حضور سردار سرلشكر پاسدار 
غالمعلي رشيد فرمانده قرارگاه مركزي حضرت خاتم االنبيا )ص(، 
سردار سرتيپ پاسدار حس��ين سالمي جانشين فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي، سردار سرتي��پ پاسدار اميرعلي حاجي 
زاده فرمانده ني��روي هوافضاي سپاه و جمعي ديگ��ر از فرماندهان 
عالي رتبه نيروهاي مسلح در منطقه عمومي خليج فارس برگزار شد، 
براي نخستين بار تعداد 50 فروند هواپيماي بدون سرنشين تهاجمي 
RQ -170 ايراني همراه با تعدادي ديگ��ر از پهپادهاي تهاجمي و 
رزمي شركت كردند.  براي اولين بار در كشور ما و نيز كشورهاي ديگر 
است كه اين تعداد پهپاد همزمان در يك عمليات تهاجمي - رزمي، 
در فاصله بيش از هزار كيلومتر دورتر از هدف همزمان پرواز و در يك 
زمان مشخص با حضور روي اهداف از پيش تعيين شده آنها را با دقت 

باال مورد اصابت قرار داده و منهدم كرد. 
 سرلشكر غالمعلي رشيد در اين رزمايش با بيان اينكه امروز شاهد 
قوي ترين رزمايش هاي نيروي هوافضاي سپاه با نام الي بيت المقدس 
بوديم، گفت: امريكايي ها كه وعده مي دادند جشن 40سالگي انقالب 
اسالمي برگزار نخواهد شد، با ديدن حضور ده ها ميليوني مردم ايران 
در صحنه راهپيمايي 22بهمن سال ۹7 و پرواز ده ها فروند هواپيماي 
بدون سرنشين نيروي هوافضاي سپاه با پرواز از كيلومترها دورتر از 

نقاط مختلف و هجوم به يك نقطه به عنوان پايگاه نمادين دشمن، 
اهداف خود را ب��ه طور دقيق مورد اصابت و انه��دام قرار دادند، بايد 
احساس حقارت و شرمساري كنند. سردار حسين سالمي جانشين 
فرمانده كل سپاه نيز با تحسين اقدام و اراده نيروي هوافضاي سپاه در 
قدرت نمايي امروز خاطرنشان كرد: تحريم جواب داد و به رغم آمال 
و آرزوهاي پوچ و شيطاني امريكا و ديگر بدخواهان ملت ايران، شاهد 
پرواز ده ها فروند پهپاد رزمي مدرن و پيشرفته بومي RQ -170 ايراني 
و پهپادهاي تهاجمي - رزمي ديگر در يك رزمايش بزرگ و عمليات 

تهاجمي منحصربه فرد بوديم. 
وي افزود: نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب به اذن اهلل بر خود 
مي بالد كه خط مقدم و طاليه دار توليد پهپادهاي پيشرفته و مدرن با 

ويژگي كاماًل ايراني و بومي در شرايط تحريم قرار گرفته است. 
 سردار سالم��ي تأكيد كرد: همه پرنده هاي شرك��ت كننده در اين 

رزمايش، اهداف خود را به دقت منهدم كردند، اين پهپاد ها پديده اي 
نوظهور در ح��وزه اقتدار دفاعي و صنعت نظامي كشور ما هس��تند 
كه براي اولين بار و به صورت همزم��ان و تهاجمي در يك رزمايش 

افتخارآميز در منطقه خليج فارس به نمايش گذارده مي شوند. 
سردار سرتيپ پاسدار اميرعلي حاجي زاده فرمانده نيروي هوافضاي 
سپاه با اشاره به اينكه همه فناوري هاي توسعه اين پهپادها در مركز 
تحقيقات و سازمان خودكفايي اين نيرو طراحي، توليد و عملياتي 
شده است، گفت: خداي بزرگ را شاكريم كه سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در سايه تدابير و منويات حكيمانه و دورانديشانه مقام معظم 
رهبري و فرماندهي كل قوا امروز دارنده بزرگ ترين ناوگان هواپيماي 

بدون سرنشين بمب افكن تهاجمي در منطقه است. 
سردار حاج��ي زاده تصريح كرد: يكي از ويژگي ه��اي اين رزمايش 
قدرت طراحي و برنامه ريزي پرواز همزمان پهپادها در يك منطقه 

جغرافيايي بسيار كوچك است كه طلوع يك قدرت هوايي جديد را 
در ايران اسالمي رقم زده است. 

 وي با اشاره ب��ه اينكه نيروه��ا و پرنده هاي شركت كنن��ده در اين 
رزمايش شامل يگان هاي پهپادي سپ��اه در استان هاي خوزستان، 
بوشهر، فارس و هرمزگان مي باشد، افزود: پهپاد هاي شركت كننده در 
نقاط متعدد به صورت همزمان به سمت منطقه تعيين شده در جزيره 
بني فارو حركت كردند و اهداف مورد نظر را با دقت باال مورد اصابت 
قرار دادند و آنها را منهدم كردن��د. فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با 
اشاره به شركت برخي پهپادهاي مدل مشابه MQ - 1 امريكايي در 
اين رزمايش تأكيد كرد: اين اقدام سيلي محكمي بر گوش استكبار 
است و به آنها يادآوري مي كند پول هاي گزافي كه در منطقه هزينه 

مي كنند، اين نتايج را براي شما به بار مي آورد. 
بنا بر اين گزارش، پهپاد MQ - 1 امريكايي كه دومين پهپاد ارزشمند 
شكارشده امريكايي پس از پهپاد RQ -170 است، براي نخستين بار 
در بازديد امير دريابان علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي از 
دستاوردهاي نيروي هوافضاي سپاه به نمايش درآمد.  پهپاد رزمي 
 Atomics General ملقب به پريديتور( ساخت شركت( MQ - 1
امريكاست كه از س��ال 200۹ ميالدي تاكن��ون در خدمت نيروي 
زميني ارتش امريكاست و قابليت حمل تس��ليحات هوا به زمين و 
محموله هاي جنگالي را دارد.  جمع آوري و شناسايي سيگنال هاي 
الكترونيك و ايجاد اخالل روي سامانه هاي الكترونيك، حمل رادار 
 AGM -114 نقشه برداري سري و حمل تسليحاتي مثل موشك هاي
هلفاير براي عمليات رزمي هوا به سطح از جمله قابليت هاي رزمي 
MQ - 1 است. اين پهپاد كه در سال هاي گذشته به قابليت هاي جديد 
چون افزايش راندم��ان موتور، افزايش مي��زان سوخت و آنتن هاي 
ارتباطي جديد مجهز شده است، به فرماندهي عمليات ويژه ارتش 
امريكا تحوي��ل داده شده و ج��زو تس��ليحات و سامانه هاي مهم و 
راهبردي ارتش امريكاست. ارزش هر فرون��د از اين پهپاد بر اساس 

تخمين ها معادل 21ميليون دالر است.

بزرگ ترين رزمايش پهپادي سپاه انجام شد

 قدرت نمايی همزمان 50 فروند RQ -170 ايراني در آسمان خليج فارس

دفاعی


